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บทคัดยอ่ 
การศึกษาเรื่องนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน

การท างานของวิศวกรโยธา และศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา คือ วิศวกรโยธาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจก่อสร้าง จ านวนทั้งหมด 60 คน จากวิศวกร
โยธาท้ังหมด 70 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Documentary Survey) และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากภาคสนาม (Field 
Study) เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) และแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด (Closed-ended Form) สถิติที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มที่ศึกษาเป็นการเปรียบเทียบ
ความถีห่รือจ านวนท่ีต้องการกับความถี่หรือจ านวนท้ังหมดที่เทียบเป็น 100 เพื่อหาค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า การที่วิศวกรโยธาจะสามารถพูดภาษาอังกฤษในการท างานได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ ความรู้ทางภาษาหรือทักษะทางภาษา บทบาทองค์กรต่อการพัฒนาบุคลากรและวิธีการฝึกฝนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยวิศวกรโยธาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 10 ปี วิศวกรโยธาส่วนใหญ่มีความรู้ทางภาษาหรือทักษะทางภาษา รวมถึงมีวิธีการฝึกฝน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองอยู่เสมอ แต่ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการ
ท างานของวิศวกรโยธา คือ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร นั่นคือ ขาดบทบาทขององค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้มีการเสนอแนะวิธีการส าหรับองค์กรเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการท างานของวิศวกรโยธาให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นก าลังส าคัญขององค์กรในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: วิศวกรโยธา ภาษาอังกฤษในการท างาน  
 
Abstract 
 Objectives of this study were to study about handicaps to develop their English speaking of 
civil engineer including the studying how to develop English speaking for civil engineers to solve 
and help the civil engineers to develop their English speaking more efficiently for their greater 
opportunity and organization.  
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 The samples were 60 using are civil engineers from a private construction company, simple 
random sampling by documentary survey and field study with open-ended form and closed-ended 
form. The statistics used were frequencies and percentage. 
 The study results showed that the civil engineers could be able to speak English better, 
had to have 3 things; knowledge or skills, position in organization and self-practice for speaking 
English. Most of mentioned civil engineers are women, 36 years old, bachelor Degree with less than 
10 years of working experience, and they have their knowledge of English and always self-practice. 
But the problems of their development from organization that did not support them were not to 
give them opportunity to have English for their work. So, this study submitted the directions for 
organization to develop English speaking in civil engineers to be more efficiently for their great 
opportunity. 
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บทน า 
 ส าหรับบริษัทประกอบธุรกิจก่อสรา้งนั้น วิศวกรโยธา จึงถือเป็นบุคลากรที่เป็นแรงงานและต าแหน่งงานส าคัญ
ที่สุดในบริษัทฯ อีกทั้งยังเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการก่อสร้าง ที่จะขับเคลื่อนโครงการนั้นๆ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับบริษัทฯ ในด้านการลงทุนด าเนินโครงการและการ
สนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ อันน ามาซึ่งรายได้และผลประกอบการอันเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
  ปัจจุบัน บริษัทท่ีผู้ศึกษาเลือกเป็นกรณีศึกษา ก าลังมีแผนขยายการรับด าเนินการก่อสร้างในต่างประเทศมาก
ขึ้น ดังนั้น วิศวกรโยธาจ าเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษในการท างาน เพื่ออธิบายและสื่อสาร รายละเอียดของงานกับ
ผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
  โดยเริ่มตั้งแต่การพูดภาษาอังกฤษในการท างานต่อผู้บริหารและลูกค้า เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน การรักษาวัตถุประสงค์ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและขั้นตอนการก่อสร้าง การวางแผนการท างาน การ
จัดการหน้างานและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนวิธีการก่อสร้างที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับโครงการ การจัดระเบียบและการจัดการทรัพยากรการก่อสร้าง รายงานตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายงานสถิติการผลิต รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
การท างาน รายงานทางเทคนิคและการจัดการระบบ รายงานข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องกับลูกค้า เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้าและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการ รายงานการประเมินข้อ
ก าหนดการก่อสร้างของโครงการและผู้ผลิตสินค้า เพื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบและปรับข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพ เพื่อรายงานลูกค้า อธิบายพิจารณาการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัย ติดตามและก ากับดูแลการท างานของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิศวกรรมรายละเอียด
และความปลอดภัย  
  การพูดภาษาอังกฤษในการท างานต่อพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าทางเทคนิค
ที่ส าคัญเกี่ยวกับงานก่อสร้างส าหรับผู้รับเหมา แรงงานฝีมือและคนงาน ในงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC 
Dam) ดูแลพนักงานด้านเทคนิคในการด าเนินการทดสอบและการตรวจสอบ  



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณาการงานวจิัย ใชอ้งค์ความรู้ สู่ความย่ังยนื” 

17 มถิุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 245 

  การพูดภาษาอังกฤษในการท างานต่อผู้ร่วมงาน คือ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ผลิตภายนอก ฝ่ายบุคคลเพื่อประสานงานแผนการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ระบุความต้องการด้านการฝึกอบรม  
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานนั้นมีความส าคัญต่องานของวิศวกรโยธาเป็นอย่าง
มากและดูเหมือนว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานได้กลายเป็นขีดจ ากัดของวิศวกรโยธา อันเนื่องมาจาก 
บริษัทฯ ขยายการรับด าเนินการก่อสร้างในต่างประเทศมากขึ้นและวิศวกรโยธา ถือเป็นบุคลากร แรงงานและต าแหน่ง
งานส าคัญที่สุดในบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าท่ี อธิบายและสื่อสาร หน้าที่และภาระงานกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในทุกระดับช้ันให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน  
  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ปัจจุบันวิศวกรโยธา มักประสบกับปัญหาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง หรือถ้าหากจะใช้ได้ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอท า
ให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพทักษะในการท างานและขับเคลื่อนโครงการที่รับผิดชอบอยู่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้  
  การศึกษาครั้งน้ีจึงต้องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน
ของวิศวกรโยธา รวมถึงวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้วิศวกร
โยธาเร่งพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่
การเป็นวิศวกรโยธาท่ีมีศักยภาพรอบด้านและเป็นก าลังส าคัญให้กับองค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษา คือ วิศวกรโยธา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจก่อสร้าง จ านวนทั้งหมด 60 คน 
จากวิศวกรโยธาท้ังหมด 70 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ  เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Documentary Survey) และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
ภาคสนาม (Field Study) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Form) สถิติที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มที่
ศึกษาเป็นการเปรียบเทียบความถีห่รือจ านวนท่ีต้องการกับความถี่หรือจ านวนท้ังหมดที่เทียบเป็น 100 เพื่อหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า การที่วิศวกรโยธาจะสามารถพูดภาษาอังกฤษในการท างานได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ ความรู้ทางภาษาหรือทักษะทางภาษา บทบาทองค์กรต่อการพัฒนาบุคลากรและวิธีการฝึกฝนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยวิศวกรโยธาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 10 ปี วิศวกรโยธาส่วนใหญ่มีความรู้ทางภาษาหรือทักษะทางภาษา รวมถึงมีวิธีการฝึกฝน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองอยู่เสมอ แต่ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการ
ท างานของวิศวกรโยธา คือ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร นั่นคือ ขาดบทบาทขององค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้มีการเสนอแนะวิธีการส าหรับองค์กรเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการท างานของวิศวกรโยธาให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นก าลังส าคัญขององค์กรในอนาคตต่อไป 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการพูด และสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 กลุ่มตัวอย่าง ไม่สามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับคุณวุฒิของผู้ร่วมสนทนา ไม่สามารถแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องได้ และไม่สามารถจัดล าดับการพูดอธิบายภาษาอังกฤษให้ผู้ฟังเข้าใจได้  จาก
แนวคิดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communication Competency) Canale (1984, อ้างถึงในนิตยา 
สงวนงาม, 2553, น. 66-68) บุคคลจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องมีความสามารถ 4 ด้าน ประกอบด้วย Hymes 
(1972, อ้างถึงใน นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, 2550, น. 26-28) คือ ด้านที่ 1 ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตาม
หลักภาษาศาสตร์หรือตามหลักไวยากรณ์ (Grammatical Competency) ด้านที่ 2 ความสามารถด้านสังคม
ภาษาศาสตร์ (Sociolinguistic Competency) ด้านที่ 3 ความสามารถในการใช้ความสัมพันธ์ของข้อความ 
(Discourse Competency) ด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competency)  
 ประเด็นที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้รับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใดๆจากองค์กร ผ่านทางกิจกรรมพัฒนาบุคคลรวม 12 กิจกรรม 
ดังนี้ ไม่ได้รับทุนการศึกษาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่มีการจัดอบรม สัมมนา ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมสร้างความช านาญในการท างาน ไม่มีการจัดดูงานนอกสถานท่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในการท างาน ไม่มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการ
ท างาน ไม่มีการสนับสนุนให้หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจากส่วนงานอื่นๆที่
มีความช านาญด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไม่มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองผ่านสื่อต่างๆเช่น หนังสือ วารสาร 
ซีดีรอม วิดิโอ เทป ไม่มีการสนับสนุนให้หัวหน้างานสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท างาน ไม่เปิด
โอกาสให้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงาน ไม่มีการเพิ่มขอบเขตงานเพื่อให้คลอบคลุมงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับการประสานงานกับเจ้าของภาษ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน ไม่สนับสนุนให้
หัวหน้างานให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างาน ไม่
มอบหมายงานท่ีท้าทายในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของภาษาเพื่อสร้างทักษะและความช านาญด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในการท างาน ไม่เปิดโอกาสให้ท างานร่วมกับเจ้าของภาษา จากแนวคิดบทบาทขององค์กรต่อการพัฒนา
บุคลากร ในเรื่องกิจกรรมพัฒนาบุคลากร อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2558) การพัฒนาบุคลากรเป็นบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของผู้บริหารขององค์กร การพัฒนาบุคลกรที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนั้นจะเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือท่ีจะสร้างขวัญและก าลงัใจในการท างานให้กับพนักงาน ท าให้มีความเช่ือมั่นในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ ปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เครื่องมือที่จะถูกน ามาใช้ในองค์กรควรจะเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาที่
เหมาะสม ทั้งหมด 12 เครื่องมือ คือ การฝึกอบรมในขณะท างาน เครื่องมือที่ 1 (OJT: On the Job Training) 
เครื่องมือที่ 2 การสอนงาน (Coaching) เครื่องมือที่ 3 การให้ค าปรึกษา (Counsulting) เครื่องมือที่ 4 การหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) เครื่องมือที่ 5 การท ากิจกรรม (Activity) เครื่องมือที่ 6 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เครื่องมือท่ี 7 การให้ดูงานนอกสถานท่ี (Visiting) เครื่องมือท่ี 8 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา (Meeting and Seminar) 
เครื่องมือที่ 9 การศึกษาต่อ (Continuous Studying) เครื่องมือที่ 10 การฝึกงาน และท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 
(Counterpart) เครื่องมือที่ 11 การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enhancing) เครื่องมือที่ 12 การเพิ่มปริมาณงาน (Job 
Enlargement) 
 ประเด็นที่ 3 การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ   
 กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการฝึกฝนการวิเคราะห์โครงสร้างของค า และประโยคภาษาอังกฤษ ไม่มีการฝึกฝนจับ
ใจความส าคัญ และการสรุปความส าคัญในภาษาอังกฤษ และไม่มีการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียงซ้ าๆ  จาก
แนวคิดเรื่องกลยุทธ์การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ Oxford (1990, อ้างถึงใน ณภัทร วุฒิวงศา, 2557, น. 
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94) ได้แบ่ง กลยุทธ์ทางตรง (Direct Strategies) เป็นกระบวนการคิดโดยตรงที่เกี่ยวกับภาษา ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ด้านความจ า (MemoryStrategies) ด้านที่ 2 กลยุทธ์ด้านการรู้คิด (Cognitive Strategies) ด้านที่ 3 
กลยุทธ์ด้านการทดแทน (Compensation Strategies) 
 ประเด็นที่ 4 การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ 
 กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการฝึกฝนการ
ออกจังหวะของค าในภาษาอังกฤษ และไม่มีการฝึกฝนออกเสียงเน้นค า และลงน้ าหนักในภาษาอังกฤษ จากแนวคิดเรื่อง
วิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544) การสื่อความด้วย
ภาษาอังกฤษ แต่ละครั้งจะประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ส่วน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 การออก
เสียงพยัญชนะ และสระกับส่วนของการใช้ท านองเสียง (Intonation) ลักษณะที่ 2 การเน้นหนักบนพยางค์และการลง
น้ าหนัก (Stress and accentuation) ลักษณะที่ 3 การให้จังหวะ (Rhythm) 

  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาข้างต้นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาตนเองได ้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะระดับบุคคล 
การศึกษาในครั้งนี้ท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังขาดองค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง ขาดวิธีการพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ นั่นคือ ขาดการฝึกฝนที่เพียงพอตามหลักภาษาศาสตร์ และกลยุทธ์การเรียนรู้ทักษะการพูด
ภาษาต่างประเทศ  ดังนั้นในระดับบุคคล จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดการใช้งานได้จริง มีการท างานเขียน ท าแบบทดสอบ สนทนา
กับครู และเพื่อน เน้นการเลือกเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และเน้นการพูดเป็นส าคัญ การเรียนกับครูต่างชาติ จะท าให้
การพูดเป็นธรรมชาติ   

2.  ฝึกการฟังภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ เนื่องจากการฟัง เป็นการฝึกที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะต้องใช้สติ 
และสมาธิสูง จะสามารถจดจ าได้ดี  จะเกิดความคิดสงสัยในค าศัพท์เพ่ือค้นหาความหมายจากการฟัง ท าให้จดจ า และ
น าไปใช้ในการท างานได้จริง เช่น ฟังเพลงหรือจากการดูภาพยนตร์โดยฟังจาก sound track  

3. ฝึกการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เนื่องจากการอ่านเป็นการฝึก และพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในระยะ
ยาวได้เป็นอย่างดี เลือกอ่านหนังสือได้ตามเรื่องที่สนใจ จะเป็นแรงผลักดันให้อยากอ่าน อยากศึกษา หลีกเลี่ยงหนังสือที่
เป็นวิชาการมากเกินไป เพราะหนังสือเหล่านี้มีเนื้อหาที่หนัก เขียนโดยนักวิชาการ และผู้มีความรู้สูง อาจจะท าให้เข้าใจ
ยาก ควรเลือกอ่านหนังสือท่ีเขียนโดยบุคคลทั่วไปท่ีต้องการแบ่งปัน ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง บุคคลเหล่านี้
จะเขียนหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย อ่านง่าย เข้าถึงง่าย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาได้เร็ว และไม่เครียดกับภาษา
หนังสือวิชาการที่ซับซ้อน 

ข้อเสนอแนะระดับองค์กร 
การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ขาดบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษในการท างาน ดังนั้น ในระดับองค์กร ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ควรก าหนดนโยบายหรือโครงการสนับสนุน 
ให้ชัดเจน ดังนี ้

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกร มี เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน เพื่อพัฒนาวิศวกร และเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานสู่การลงทุนของบริษัทฯ ในขยายการรับด าเนินการก่อสร้างในต่างประเทศ
มากขึ้น เพือ่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานเนื่องจากมีผลต่อ
ความส าเร็จในงาน 
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2. ด าเนินโครงการ และกิจกรรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างาน
ของวิศวกร คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานแก่บุคลากร ประกอบด้วย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จัดกิจกรรม  English Day 
จัดมุมสื่อภาษาอังกฤษ (English Zone) 

3. ก าหนดแผนกลยุทธ์ระหว่างผู้บริหาร และหัวหน้างานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษอังกฤษใน
การท างาน เน้นกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การสอนงาน (Coaching) เนื่องจาก มีความใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย ตอบข้อ
ซักถาม ให้ค าปรึกษาแนะน า และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ การให้ค าปรึกษา (Counsulting) เป็น
วิธีการกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร หัวหน้างานมีความใกล้ชิดกับพนักงาน มีการพูดคุย ตอบข้อ
ซักถาม ให้ค าปรึกษา แนะน าและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หัวหน้างานจะสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้พนักงานทราบ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
การท างานของวิศวกรเกิดจากเหตุใด เพื่อหาวิธีการพัฒนาทักษะต่อไป จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ขาดบทบาท
ขององค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้น บริษัทฯ ควรน าข้อมูลไปปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานและติดตามผล 
  นอกจากน้ียังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของบริษัทเอกชน ประกอบ
ธุรกิจก่อสร้างแห่งหนึ่ง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าถ้าท าการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ จะให้ผล
การศึกษาที่เหมือนกันหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ และ
การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของบริษัทเอกชน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าถ้าท าการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ
หน่วยงานของภาครัฐ จะให้ผลการศึกษาท่ีเหมือนกันหรือไม่ อีกท้ังยังสามารถเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและเอกชนว่า
จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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